Ovidiusstraat 8, Sittard

Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs

€ 359.000 k.k.

Aangeboden sinds

27-02-2019

Conditie

Kosten koper

Waarborgsom

nee

Bankgarantie

ja

Ontbindende voorwaarden financiering

€0

Indeling
Aantal kamers

6 kamers (4 slaapkamers)

Aantal badkamers

1

Aantal WC's

2

Kelder

nee

Zolder

nee

Garage

ja

Aantal woonlagen

3

Tuin
Oppervlakte

100m2

Breedte

m

Diepte

m

Oppervlakte

24m2

Breedte

2m

Diepte

10m

Ligging
Ligging

Bouw

aan rustige weg, in woonwijk

Woontype 1

woning

Woontype 2

Eengezinswoning

Woontype 3

Vrijstaand

Bouwjaar

2001

Raamwerk

hout

Oppervlakten en inhoud
Perceeloppervlakte

355m2

Totale woonoppervlakte

140m2

Inhoud

460m3

Energie
Verwarming

stadsverwarming

Type warm water

collectief

Beglazing

dubbel

Type isolatie

Impressies 1/3

Impressies 2/3

Impressies 3/3

Plattegrond

Plattegrond

Omschrijving
Deze goed onderhouden, moderne Vrijstaande woning met 4 slaapkamers is gelegen in een rustige doorgaande straat in de geliefde
wijk Hoogveld.
Deze aangename energiezuinige woning is voorzien van 13 zonnepanelen van nog geen 2 jaar oud en heeft een inpandige garage, een
riant dakterras en tuin op het zuid westen.
De wijk Hoogveld is een relatief jonge en kindvriendelijke wijk die gunstig gelegen ligt t.o.v. winkelcentrum, scholen, zorgcentrum,
uitvalswegen en centraal station. In Hoogveld is geen gas maar stadsverwarming. Uw kosten voor warmte zijn daarmee gelimiteerd
tot maximaal het bedrag wanneer er gas zou zijn gebruikt. Dit wordt het "Niet meer dan anders-principe” genoemd.

INDELING:
Begane grond:
Via de oprit bereikbare entree. In de hal bevindt zich het toilet met fonteintje, de meterkast en de trap naar de eerste verdieping.
Vanuit de hal bereikt u ook de ruime woon- en eetkamer waar u verrast wordt door de fijne lichtinval van de ramen rondom. Vanuit de
eetkamer heeft u via een schuifpui toegang tot het terras en de tuin. De sfeervolle houten afwerkvloer (eiken parket) in de woonkamer
loopt door tot in de halfopen keuken. De keuken is voorzien van inbouwapparatuur, o.a. inductie kookplaat, afzuigkap, combi-oven,
vaatwasser en koelkast. Vanuit de keuken is de bijkeuken bereikbaar, waar zich ook de aansluitpunten voor de wasapparatuur
bevinden. De bijkeuken biedt u toegang tot de inpandige garage en tot de tuin.
De Tuin:
De onderhoudsvriendelijke doch mooi aangelegde omsloten tuin ligt op het zuid westen en biedt voldoende privacy en bezonning. De
tuin is voorzien van een tuinhuis en vijver en tevens vanuit de straat bereikbaar middels een afsluitbare poort.

Eerste verdieping:
Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers, de badkamer en een separaat toilet.
De slaapkamers zijn respectievelijk ca. 4,4 x 3,5 m; 4,4 x 2,8 m en 3x2 m.
De badkamer (ca. 7m) is voorzien van een douche, ligbad en een wastafelmeubel met wastafel.

Tweede verdieping:
De vierde slaapkamer (15,7M2) is bereikbaar met een vaste trap en biedt ook toegang ook tot het riante dakterras dat u aan beide
kanten voorziet van een fraai uitzicht over de wijk.
Deze verdieping is ook vrij eenvoudig in te richten als studio voor bijvoorbeeld langer thuis wonende kinderen.
Beide verdiepingslagen zijn geheel voorzien van dezelfde laminaat vloer.

Bijzonderheden:
- Verwarming via stadsverwarming, dus geen CV-ketel en lagere energiekosten.
- Zonnepanelen (13 stuks / 2017)
- Gedeeltelijk voorzien (elektrische) rolluiken op de 1e en 2e verdieping
- Inpandige en betegelde garage
- Hoogwaardige afwerking met duurzame materialen;
- Geheel voorzien van dubbele beglazing;
- Tuin met achterom en voldoende privacy en bezonning;
- Zonneschermen.
Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u rechtstreeks bellen met Joris Terstappen op +31 (0)6 46350422 of
mailen naar: info@aequobono.nl

